تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خرد
شماره :
 ...تاریخ :
پیوست :

88
97/11/11
ًذارد
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مجری طرح :دفتر داًشکذُ ادتیات
عنوان طرح:

ًین ساعت تا کتاب

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
ترٍیج فرٌّگ کتاب خَاًی در تیي داًشجَیاى
خالصه طرح :
هتاسفاًِ اهرٍزُ در تیشتر افراد جاهعِ تِ ٍیژُ لشر داًشجَ ،جایگاُ کتاب ٍ کتاتخَاًی تِ فضای هجازی دادُ شذُاست .از ایي جْت
ترغیة تِ هطالعِ یکی از اّذاف هْن ها هحسَب هیشَد .هطالعِ یکی از راُّا ترای ّوَارسازی هسیر تَسعِ است .تعمل ٍ تاهل در
کتاب هیتَاًذ راّی ترای لرار گرفتي در هسیر صحیح زًذگی ٍ کاّش آسیةّای اجتواعی در جاهعِ تاشذ .در ّویي راستا دفتر ادتیات
تر آى شذ تا اداهِ جلسات ًین ساعت تا کتاب ،گاهی درجْت ترٍیج ٍ تشَیك فرٌّگ کتاتخَاًی تردارد .رًٍذ اجرای ترًاهِ تِ ایي صَرت
است کِ ً4فر در طَل ّ4فتِ هتَالی در هحل داًشکذُ ادتیات (کالس  )306تِ ارائِ کتاب هَرد ًظرشاى هیپردازًذ .تذیيگًَِ کِ
ًخست هع رفی کَتاّی از ًَیسٌذُ ،زًذگیٌاهِ ٍی ،سثک ٍ شیَُ ًگارشی پرداختِ ٍ سپس تِ هعرفی کتاب پرداختِ خَاّذ شذ ٍ در
اًتْای جلسِ حاضریي تِ ارائِ ًمطِ ًظر ٍ طرح پرسش خَاٌّذ پرداخت.
اساهی کتابّا تذیي شرح هیتاشذ:
عقبید یک دلقک :ایي کتاب تَسط فاطوِ کریوی داًشجَ کارشٌاسی زتاى ٍ ادتیات اًگلیسی تا شوارُ داًشجَیی ٍ 9612170089
شوارُ هلی  0910172366ارائِ خَاّذ شذ.
سنبن ،دشتبن و جنون مبهبنه  :ایي کتاب تَسط زیٌة لذسی فر داًشجَ کارشٌاسی زتاى ٍ ادتیات فارسی تا شوارُ داًشجَیی
 ٍ 9712140121شوارُ هلی  0925060259ارائِ خَاّذ شذ.
سزگذشت ندیمه  :ایي کتاب تَسط زیٌة جَادی داًشجَ کارشٌاسی ارشذ تاریخ تا شوارُ داًشجَیی  ٍ 9412180269شوارُ هلی
 0923912444ارائِ خَاّذ شذ
جستبر هبیی درببره تئوری توطئه در ایزان  :ایي کتاب تَسط علی هصذلی ًمٌذر داًشجَ کارشٌاسی هذیریت صٌعتی تا شوارُ
داًشجَیی  ٍ 9612100263شوارُ هلی  0924724153ارائِ خَاّذ شذ.
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